De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 29 maart 2016
Beste natuurliefhebber/-ster,
Afgelopen dinsdag verzamelde zich een leuk groepje deelnemers voor de eerste reguliere excursie van dit jaar.
Wat ons betreft mag de lente echt beginnen. Helaas viel er ook dit keer nog niet veel te beleven op de tuinen.
De temperatuur was nog te laag voor de meeste honingbijen en ook vlogen er maar weinig hommels. Na een
paar mooie dagen had ik goede hoop dat het de volgende keer beter zou zijn. Dat schijnt echter ijdele hoop te
zijn.
Op een paar plaatsen zag ik dit
kleine blauwe bloemetje. Het is
ongetwijfeld ereprijs, maar welke?
Ereprijs (Veronica) is een groot
geslacht van planten. In Nederland
zijn er 23 wilde soorten bekend.
Daarnaast zijn er ook nog een
aantal soorten in cultuur. Er zijn
overblijvende soorten maar er zijn
ook soorten die eenjarig zijn.
Wereldwijd zijn meer dan 500
soorten bekend.
De bloemkleur is meestal blauw
met een witachtige zweem, maar
daarnaast zijn er ook een aantal
witbloemige soorten. Er zijn maar
twee meeldraden aanwezig. De bloemkroon valt na de bloei af, waarna de kelkbladen achterblijven en tegen
de vrucht aan gaan liggen. De vorm van de vrucht en de kelkbladen zijn vaak bepalend om de soort te kunnen
determineren.

De komende zomer zal ik dit kleine bijtje ongetwijfeld weer regelmatig tegenkomen op de paardenbloem. Vaak
zit de bij diep weggedoken tussen de afzonderlijke bloemetjes van deze composiet. Als je weet welke bij het is
dan hoor ik dat graag.

Het groot hoefblad is een in het wild groeiende plant die onder de juiste omstandigheden 60 - 100 cm hoog
wordt. Het blad kan een middellijn van 30 - 70 cm halen. Uit de grote ondergrondse wortelstok komt een
tamelijk dikke stengel tevoorschijn. Bovenaan die stengel ontstaat de bloeiwijze. In de bloeiwijze staan veel
hoofdjes bij elkaar, die ofwel mannelijke bloemen bezitten die pollen produceren (de meeldraadbloemen),
ofwel bloemen die vrouwelijk zijn (foto) en stempels hebben. Deze bloeiwijzen horen bij verschillende planten.
Het is dus een tweehuizige soort. De vrouwelijke bloemen hebben geen nectar productie. Toch is nectar vereist
om insecten met pollen aan te trekken zodat er bestuiving en bevruchting kan plaats vinden. Dit is opgelost
doordat in elk hoofdje in het midden een paar grotere nectarproducerende bloemen zitten die wel wat op
mannelijke bloemen lijken, die geen pollen produceren, maar wel nectar.
In het najaar sterven de bovengrondse delen van deze overblijvende plantensoort af.
In principe is al het hoefblad een woekeraar. Om de planten binnen de perken te houden moet om de paar jaar
de schop erin gezet worden om exemplaren te verwijderen.
Er vlogen, zoals reeds gemeld, maar
weinig honingbijen. De enkele
werksters (haalbijen) die ik zag
vlogen vooral op speenkruid. Deze
haalbijen zorgen er voor dat de in
het
bijenvolk
benodigde
grondstoffen worden gevonden en
gehaald. Het 'vinden' gebeurt
daarbij door een speciale groep van
haalbijen: de speurbijen.
Normaal gesproken halen de
meeste haalbijen nectar of
stuifmeel, maar in warme perioden
kan het halen van water net zo
intensief plaatsvinden. Een haalbij
heeft de neiging om zich te
specialiseren op één grondstof (wat
dat betreft is er een overeenkomst met bloemvastheid). Hierdoor kan een haalbij optimaal profiteren van een
leereffect, maar zo nodig zal de haalbij echter nog wel overgaan tot het halen van een van de andere
grondstoffen.

Is het smeerwortel of toch niet?
Het werd me niet duidelijk. Hij
werd voorlopig gedetermineerd als
‘smeerwortel-variant’.
Smeerwortel is een geslacht van
planten in de ruwbladigenfamilie.
Het geslacht bevat overblijvende
planten, meestal kruiden, geen
struiken of bomen. De kelk is tot
een kwart of geheel ingesneden.
De bladeren zijn langwerpig tot
lancetvormig
en
afwisselend
geplaatst.
In Nederland komt hoofdzakelijk
de gewone smeerwortel voor,
maar de ruwe smeerwortel, een soort uit de Kaukasus, is hier en daar ook ingeburgerd. Ook de kruising tussen
deze beide is soms te vinden. Daarnaast is er ook nog de knolsmeerwortel. Naast de natuurlijke soorten zijn er
voor de tuin ook nog enkele gekweekte cultivars.
De gewone smeerwortel valt op door de ruw aanvoelende bladeren en stengels, maar ook door de bloeiwijze
met daarin de hangende witte tot roodpaars kleurende klokvormige bloemen. De bloemen worden veelvuldig
door grotere insecten als langtongige hommels bezocht die de nectar onderuit de bloemen en ook wel pollen
verzamelen. Kleinere insecten als bijen, of korttongige hommels boren vaak onderin de kroonbuis een gat,
zodat ze toch de nectar kunnen stelen. Dit noemen we "inbraak" en de geboorde gaten vallen vaak op door
hun bruine rand.

Ik heb het niet direct als dusdanig herkend, maar dit is het vroege stadium van de sterhyacint (Scilla). Het is een
geslacht van overblijvende planten. Lange tijd werd het geslacht tot de leliefamilie gerekend, sinds 2003 kiest
men echter voor de aspergefamilie. Het geslacht kent ongeveer 90 soorten. De bloemen zijn meestal blauw,
maar ook wit, roze en paars komen voor. Het zijn bolgewassen, die meestal in het voorjaar bloeien, maar er zijn
ook enkele herfstsoorten bekend.
Dit zou de vroege sterhyacint kunnen zijn. In Nederland is ze een stinsenplant, die vooral in het Noorden van
Nederland in het wild en op buitenplaatsen in loofbossen op vruchtbare grond voorkomt. De plant wordt ook
gekweekt voor de siertuin. De bol heeft meestal twee bladen. De bloemstengel van de vroege sterhyacint is 1025 cm lang en bloeit in maart tot april met blauwe, zelden roze of witte, bloemen. De plant is belangrijk als
nectarplant voor honingbijen en hommels in het vroege voorjaar.

Ik heb geen idee van welke boom dit de bloeiwijze is, maar ik heb er in het verleden al wel eens eerder een foto
van gemaakt. Ook nu geldt weer: Als je weet welke boom het is dan hoor ik dat graag.
Gelet op de weersverwachting voor dinsdag 5 april en het feit dat ik de week daarop niet op De WiershoeckKinderwerktuin aanwezig zal zijn, zal het volgende verslag pas over enkele weken verschijnen.
Groetjes,
Luit

